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1.  

Forslag til vedtak  
Framlagt informasjon tas til orientering 

Bakgrunn 

OSU behandlet 13.2.2017, sak 06/2017 sak om etablering av et læringsnettverk for digital 

samhandling for  

       ” .. alle tjenester i hele samhandlingskjeden både på kommunal- og helseforetaksside som             

benytter, eller skal benytte elektroniske meldinger i kommunikasjon med helseaktører." 

 Ansvaret for etableringen av nettverket ble tillagt KomUt koordinator og IKT-sjef i Vestre 

Viken. 

Så langt har man ikke lykkes med å identifisere hvem som skal delta i nettverket fra 

kommunene, og nettverket har således ikke blitt etablert. 

I kommunene er det per i dag mange tjenester som skal benytte elektronisk 

meldingsutveksling som kommunikasjonsform med andre helseaktører. Disse er bla 

legevaktstjeneste, sykepleietjeneste, fysio- og ergoterapitjenester til barn og voksne, 

helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste, fengsel, smittevern m.fl.  

 

I et læringsnettverk vil det være viktig å ha deltakere som har inngående kjennskap både til 

hvordan den enkelte tjeneste er organisert i egen kommune, men også kunnskap om fag, 

system og arbeidsflyt. For pleie- og omsorg og PLO-meldinger har KomUts prosjektleder 

identifisert 26 personer, en for hver kommune. De fleste av disse er systemansvarlige for 

pleie- og omsorgssystemet i egen kommune. Når tjenester knyttet til helsestasjonene skal 

starte meldingsutveksling, er det ikke de samme personene som er kontakter, men nye 26 

personer som er knyttet til helsestasjonene, og slik vil det være for hvert enkelt fagsystem og 

hver enkelt tjeneste. Det er derfor svært krevende å definere hvem fra kommunene som skal 

delta i et slikt nettverk, og kommunene har i ettertid av vedtaket heller ikke fulgt opp vedtaket 

med å utpeke representant, noe som sannsynligvis skyldes kompleksiteten på dette området.  

Ansvarlige for nettverket vil fortsette identifiseringen av personer i kommunene, og samtidig  

legge opp til nettverksmøter som  bare vil ha relevans for deler av tjenestene, og 

nettverksmøter der alle blir innkalt og kan møte etter behov. 
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